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Ny information sedan 7/4 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar en hög belastning med utmattad personal och allvarlig påverkan på 

sjukvården. Undanträngningseffekter rapporteras, bland annat att vård som kan vänta får vänta ytterligare. 

Stort arbete med vaccinationsinsatsen, provtagning, smittspårning mm. Regionen bedömer att toppen 

gällande covid-19-postiva i nuvarande våg ligger framför oss, så prognosen är fortsatt ökning. 

Den brittiska virusvarianten är nu helt dominerande i länet och står för omkring 90 procent av fallen i 

Östergötland, enligt smittskyddsläkaren på Region Östergötland.

Antal vårdade i slutenvård har fortsatt ökat. Under den gångna veckan har mellan 19-25 covidpatienter varit 

inlagda på IVA och 79-94 i övrig slutenvård. Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. 

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Sex av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta på SÄBO. I nuläget 
är 27 brukare smittade (motsvarar ca 1 promille av det totala antalet rapporterade brukare). Tillgången till 
skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel. 

Vaccinationsplanering och genomförande är resurskrävande. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr 
vaccinationstakten. Under veckan passerades 100 000 vaccinationer i länet. Drygt 113 000 vaccinationer har 
genomförts, varav 29 833 dos 2. Det motsvarar 22,5 procent dos 1 respektive 8,1 procent dos 2 av 
befolkningen över 18 år.

Söderköpings kommun har under året arrangerat walk-and-talks, där företagaren får välja en politiker eller 
tjänsteman att vädra företagarfrågor med, för att säkerställa att kommunen har löpande kontakt med 
näringslivet.

Befintlig samverkan i länet
Regional krissamordning (ISF) samt kriskommunikation sker med alla 13 kommuner, regionen, 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG), Polisen, Södra militärregionen, SOS Alarm, Kustbevakningen. Vid 
behov deltar länets ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO). Samordning av skyddsmateriel sker genom; 
socialchefsnätverk, inköpssamverkan samt länsgemensam lagerhållning. Landshövdingen leder regelbundna 
strategiska möten med kommundirektörer och regiondirektör. Det finns en regelbunden samverkan kring 
näringslivsfrågor mellan Länsstyrelsen, regionen och näringslivets organisationer.

Samlad regional lägesbild vecka 15 
Uppgifter inhämtade vecka 14

0

50

100

150

200

250

300

0
8

-m
a

r
2

2
-m

a
r

0
5

-a
p

r
1

9
-a

p
r

0
3

-m
a

j
1

7
-m

a
j

3
1

-m
a

j
1

4
-j

u
n

2
8

-j
u

n
1

2
-j

u
l

2
6

-j
u

l
0

9
-a

u
g

2
3

-a
u

g
0

6
-s

e
p

2
0

-s
e

p
0

4
-o

k
t

1
8

-o
k

t
0

1
-n

o
v

1
5

-n
o

v
2

9
-n

o
v

1
3

-d
e

c
2

7
-d

e
c

1
0

-j
an

2
4

-j
an

0
7

-f
e

b
2

1
-f

e
b

0
7

-m
a

r
2

1
-m

a
r

0
4

-a
p

r

Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 9 mars 2020 - 12 april 2021. 
Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V11 V12 V13 Samhällssektor v14
Rapporterad påverkan (alla rapporter 
över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri Måttlig: Finspång, Åtvidaberg
Finspångs kommun rapporterar fortsatt att deras näringsliv är påverkat av ekonomin vilket gör att det finns en risk att 
verksamheter som inte går runt under en längre tid läggs ner och försämrar förutsättningarna för medborgarna.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Allvarlig: Regionen, 

Betydande: Norrköping 

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre, 
Åtvidaberg, Boxholm

Region Östergötland rapporterar en hög belastning på sjukvården med utmattad personal och 

undanträngningseffekter; vård som kan vänta får vänta ytterligare.

Finspångs kommun rapporterar en ökad arbetsbelastning.

Söderköpings kommun rapporterar vissa bemanningssvårigheter inom Stöd- och service (LSS).
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V11 V12 V13 Samhällssektor v14
Rapporterad påverkan 
(alla rapporter över 
ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, 
Regionen

Måttlig: Kinda, 
Norrköping, Ydre.

Finspångs kommun rapporterar fortsatt om stor kommunikativ belastning vilket medför att resurser är ianspråktagna till 

kommunikation kring covid-19 både internt och externt i stor omfattning. 

Kinda kommun rapporterar en ökad belastning till följd av ett ökat kommunikationsbehov.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Betydande: 
Norrköping, 

Måttlig: Finspång, 
Kinda, Motala, Ydre, 
Ödeshög

Motala kommun rapporterar att samtliga enheter inom förskolan signalerar trötthet och hög arbetsbelastning. Detta till följd av 

personal som är sjuka i konstaterad covid-19 eller i hemkarantän på grund av symtom.

Norrköpings kommun rapporterar att smittan sprids mycket snabbare inom skolverksamheten jämfört med hösten.

Ödeshögs kommun rapporterar fortsatt hög sjukfrånvaro i personalgrupperna inom förskola och mellanstadieskola. 

Skydd och säkerhet
Måttlig: RTÖG,
Finspång

Polisen rapporterar enstaka klusterutbrott lokalt  i den egna verksamheten.

RTÖG rapporterar en påverkan med anledning av hög och stigande smittspridning, vilket resulterat i ett personalbortfall inom 
operativ räddningstjänstverksamhet. Lokala utbrott av smitta i vissa grupper/skift, samt att medarbetare behöver sitta i karantän då 
närstående är konstaterat smittade.

Transporter Måttlig: Norrköping



Åtgärder och behov

Samlad regional lägesbild vecka 15 
Uppgifter inhämtade vecka 14

Vidtagna och planerade åtgärder
• Kinda kommun uppdaterar riskbedömningar och fortsätter arbetet med efterlevnad av rutiner och 

rekommendationer.

• Söderköping uppdaterar riskanalys med fackliga organisationer på förvaltningsövergripande nivå. Kommunen 
planerar för att skicka brev efter lovet till medarbetare och vårdnadshavare med uppmuntran till att hålla i. De 
lokala rutinerna ses över och hemsidan uppdateras.

• I Norrköping har flera förskolor stängts på grund av en eskalerande smittspridning. Några grundskolor och 
gymnasier i kommunen fortsätter med distansundervisning. Internt samarbete mellan förvaltningar och 
krisledning för att se vad som kan göras.  Det sker en central samordning inom organisationen för att 
undersöka vad som kan göras mer för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland barn och unga. Det finns 
en plan för att öppna upp verksamheter inom kultur- och fritid successivt (badhus, bibliotek, museum). 
Kommunen har haft samråd med smittskydd som inte har synpunkter på planen förutsatt att allt genomförs i 
enlighet med rådande lagar, restriktioner och rekommendationer. I nuläget avvaktar kommunen med att 
öppna upp dessa verksamheter med anledning av den ökade smittspridningen.

Behov av samverkan
• Kinda kommun ser fortsatt behov av samverkan framför allt gällande 

information till allmänheten om rekommendationer och vaccinering.

• Regionen rapporterar behov av samverkan inom sjukvårdsområdet 
genom Socialstyrelsen, SKR och IVA-nätverk.

• Söderköping har ett fortsatt behov av god samverkan med 
primärvården.

Övrigt
• Inget att rapportera.



Påverkan på näringslivet 
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Händelsebeskrivning och trender i länet
Länsstyrelsen får fortsatt signaler om att rekommendationer och restriktioner upplevs slå olika, vilket medfört en viss frustration och oförståelse då vissa verksamheter påverkas i högre 
utsträckning än andra.

Signaler från länet

Möjligheten att bedriva serveringsverksamhet påverkas fortsatt i mycket hög utsträckning och många företag inom restaurang- och konferensnäringen befinner sig i en ekonomiskt svår 
situation. Turism och handel har också fortsatt en stor påverkan. Det finns fortsatt en osäkerhet kring sommarsäsongen med frågor kring hur besöksnäringen bör planera sina verksamheter för 
att mildra den ekonomiska påverkan. Näringen behöver stöd och råd för att bedriva en smittsäker verksamhet under rimliga förutsättningar likt förra sommaren.

Tillstånd för uteserveringar finns nu i majoriteten av länets kommuner, vilket bedöms kunna underlätta då serveringsytan utökas för restaurangnäringen. Tidsbegränsningen för 
serveringstillstånd av alkohol ses fortsatt som en stor utmaning inom branschen.

Söderköpings kommun har under året arrangerat walk-and-talks, där företagaren får välja en politiker eller tjänsteman att vädra företagarfrågor med, för att säkerställa att kommunen har 
löpande kontakt med näringslivet.

Behov av samverkan nationellt

Det är fortsatt centralt att regering och myndigheter arbetar med så god framförhållning som möjligt för att underlätta för företag. Inte minst när det gäller att kommunicera besked om 
restriktioner, råd och rekommendationer. Detta för att företag ska kunna planera och organisera sina verksamheter, samt för att de människor som arbetar inom näringslivets ska ha trygga 
anställningar och villkor på längre sikt. Det är även viktigt att de myndigheter som handlägger krisstöd är tillmötesgående och serviceinriktade i samband med företags ansökningsförfarande. 
För att på så vis förenkla för företag i så stor utsträckning som möjligt. 



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Till och med den 9 april har 436 (+17) personer varslats i Östergötland under 2021, och 41 (+1) 
företag har gått i konkurs vilket berör 99 (+2) anställda. Under vecka 14 var 19 506 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 254 
personer från vecka 13. Arbetslöshetsnivån är 8,4 procent, och bland unga 10,8 procent.

*I Östergötland har 2 498 (+0) ansökningar om korttidsarbete (KTA) beviljats och omfattar 18 
278 (+0) anställda i länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och 
handel som har högst andel anställda permitterade, 6 003(+0) respektive 2 583 (+0) anställda. 

*För tillfället finns ingen tillgänglig statistik om ansökningar för det nya stödet för 
korttidsarbete som går att söka under 2021. Statistiken som presenteras här är således från 
den tidigare stödperioden.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det kommer signaler om att alltfler nyföretagare som befinner sig i etableringsfas upplever att 
de inte nås av statliga stödåtgärder. Främst upplever nyföretagare att de diskvalificeras på 
grund av att de inte kan uppvisa tidigare omsättning, vilket både omsättningsstödet och 
omställningsstödets baseras på. Nystartade företag förväntas därmed täcka krisens kostnader 
med eget kapital i högre utsträckning än etablerade företag, och ges på lång sikt sämre 
förutsättningar till att bedriva verksamhet. Det är viktigt att det finns jämlika förutsättningar 
för företagande. Utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv är detta viktigt, då förutsättningar för 
att bedriva företag idag väntas gynna tillväxten när pandemin avtar.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Bilden som förmedlas är att smittan ökar i länet, att det 
skett en kraftig ökning av antalet covidpatienter på länets 
sjukhus (högsta på nästan ett år) och att den brittiska 
virusvarianten nu är helt dominerande i länet. 

Det förekommer även mer positiv rapportering, 
exempelvis i form av att regionen väntas kunna öka 
vaccinationstakten tack vare ökade leveranser.

Behovsgrupper och budskap
Region Östergötlands och flera kommuners främsta 
utmaning är att nå ut med budskap om att det är fortsatt 
viktigt att följa gällande rekommendationer samt att 
tillgodose medborgarnas stora behov av information. 
Flera aktörer får frågor från allmänheten om 
vaccinationer.

Kinda kommun ser ett informationsbehov hos 
näringsidkare inför sommaren. Samma kommun 
efterfrågar även hjälp med ny information med nya 
vinklar. Exempelvis att det nu är de äldre som inte ska 
smitta dem som inte har fått vaccin. Med andra ord 
omvänt förhållande jämfört med det senaste årets 
budskap om att skydda de äldre.

Uppmärksammad informationströtthet
Söderköpings kommun uppger att det blir missförstånd 
på handelsplatser när det gäller exempelvis en person vid 
varje bord. Det finns inte möjligheter hos kommunen att 
lägga resurser på att ta fram material eftersom det 
riskerar att bli inaktuellt innan det når ut. Det är därför 
önskvärt att framtagning av sådant material görs på en 
högre nivå.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Både Linköping och Norrköping har tipsat om smittsäkra
påsklovsaktiviteter. Flera aktörer har uppmanat sina 
invånare till att fira påsk på ett annorlunda vis, till 
exempel ute i naturen.

Länsstyrelsen har skickat pressmeddelande med syftet 
att förklara myndighetens roll kopplat till tillsyn enligt 
covid-19-lagen samt förtydliga den enskildes ansvar att 
följa råd och rekommendationer.

Övrigt
Länsstyrelsen Östergötland ser en utmaning i att 
myndigheter kommunicerar budskap som ”På väg mot 
ljusare tider” samtidigt som smittspridningen ökar och 
samma myndigheter trycker på att allmänheten ska hålla 
ut och fortsätta följa rekommendationerna.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Inför påsken gjorde regionen, Linköping och Norrköping 
en gemensam kommunikationsinsats med budskapet att 
undvik nya kontakter och fira i en mindre krets.

Länsstyrelsen har via pressmeddelanden och inlägg i 
sociala medier uppmanat allmänheten att handla 
ensamma. Detta efter att flera aktörer rapporterat att 
den rekommendationen inte efterlevs.
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Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

▪ Elva av 13 kommuner bedömer att rekommendationer 
efterlevs i hög utsträckning. En kommun har inte gjort 
någon bedömning och en kommun har ej svarat.

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

▪ RTÖG anger medel efterlevnad.

▪ Region Östergötland anger medel efterlevnad.

▪ Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger hög 
efterlevnad gällande resande men låg efterlevnad 
gällande användandet av munskydd.

▪ Länsstyrelsens tillsynsenhet enligt covid-19 lagen gör 
bedömningen hög efterlevnad. 

Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland
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Låg utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att ett viss lågt antal följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde lägre än 50 %).
Medel: Mer än hälften av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att mer än hälften av populationen följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde upp till ca70 %).
I hög utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att flertalet följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde mer än 70 %).
I mycket hög utsträckning: I princip samtliga observationer och insamlade uppgifter pekar på att i princip hela populationen följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde 90-100 %). 

Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner uppfattas som hög i länet.

Majoriteten av aktörernas bedömningar pekar på hög efterlevnad. Det saknas underlag från två kommuner. Polisregion Öst 
rapporterar om att efterlevnaden är hög, men att rekommendationen att handla ensam i livsmedelsbutiker inte alltid följs. Region 
Östergötland ser att smittspridningen ökar vilket talar för att rekommendationerna inte följs fullt ut. 

Länsstyrelsen får ökade signaler från verksamhetsutövare om både ifrågasättande av och stor trötthet vad gäller att följa 
restriktioner hos den breda allmänheten.

Länsstyrelsen uppmärksammar att det fortfarande finns behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande restriktioner till 
exempel när det gäller att besöka butiker på egen hand. Det finns brister gällande information och vad allmänheten ska tänka på 
för att förhindra smittspridning. Samtidigt finns det en stor vilja hos verksamhetsutövarna att göra rätt. En av anledningarna till 
bristerna är snarare att allmänheten har svårt att hänga med i nya rekommendationer och vara fullt uppdaterade på vad som 
gäller.

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad är relativt konsekvent mellan länets aktörer. Det finns främst kommunikativa utmaningar 
om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana allmänheten att följa gällande restriktioner och rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens budskap om att helst handla ensam och undvika tidpunkter då många vistas i affärerna, är viktigt i detta 
avseende. Länsstyrelsen har lyft individens ansvar i ett pressmeddelande. Vidare har  Länsstyrelsen lanserat en kampanj för att 
lyfta det individuella ansvaret för att få allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna. 

Det finns fortsatt behov av budskap för att öka användandet av munskydd inom kollektivtrafiken.  



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Länsstyrelsen har fått observationer från allmänheten rörande trängsel i banklokaler, vid 
serveringsvagnar, restauranger och handelsplatser.

Vidtagna åtgärder 
• Söderköpings kommun har planerat tillsynsinsats på serveringsställen under vecka 15.

Behov av åtgärder
• Inget att rapportera.

Övrigt

• Inget att rapportera.

Särskild rörelseanalys för resor över påskhelgen

• Jämfört med 2019 minskade resorna ut ur Östergötlands län med 36 procent 2021, samt 
med 59 procent 2020.

• Jämför vi påskresorna under pandemiåren 2020 och 2021 ökade resandet med 57 procent 
i år.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Påskdatum (intervall) Antal resor Jmfr. 2019 Jmfr. 2020

2019-04-18 2019-04-22 79339

2020-04-10 2020-04-14 32177 -59%

2021-04-01 2021-04-05 50529 -36% 57%

Generella iakttagelser

• RTÖG uppmärksammar en sämre följsamhet vad gäller distansering när de 
genomför räddningsinsatser.

• Bildningsförvaltningen i Motala kommun upplever en medelnivå av efterlevnad av 
rekommendationer hos vårdnadshavare. Om förkylningssymtom hos barn påtalas, 
anger vårdnadshavare i högre utsträckning allergi som orsak. Medarbetare har 
reagerat på att antalet allergier tycks ha ökat hos barnen.

• Kinda kommun rapporterar hög efterlevnad generellt med undantag av 
kollektivtrafiken och affärer där det är låg användning av munskydd och man 
kommer nära varandra.
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Efterlevnadsuppdraget 
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektiv-
trafiken efterlevs i en hög utsträckning baserat på deras resandestatistik. Statistiken visar 
på ett minskat antal resor både i den särskilda och allmänna kollektivtrafiken jämfört med 
samma period 2019. Resandestatistiken i den allmänna kollektivtrafiken är på ungefär 
samma nivå som i mars 2020 när pandemin bröt ut. I den särskilda kollektivtrafiken är 
antalet resor avsevärt lägre än 2020 under samma period. Om de resor som genomförs i 
nuläget är nödvändiga eller inte finns dock ingen kännedom om. Inte heller är det möjligt 
att veta om resenärerna har andra transportalternativ. 

Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken efterlevs i låg 
utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och deras kundvärdar rapporterar en 
fortsatt låg efterlevnadsgrad under vecka 12, cirka 10-20 % i  bussar och spårvagnar och 
något högre grad på tågen (i snitt 30-40 %). Siffrorna bygger på observationer och varierar 
stort. På kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som endast 
ett fåtal resenärer utnyttjar. 

Generella iakttagelser
Östgötatrafiken kan konstatera att en minskning av resandet i både den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken har skett vid varje ny rekommendation, vilket tyder på en god 
följsamhet.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Generellt är kollektivtrafiken inte en källa till smittspridning, men det finns situationer i 
samband med resor i kollektivtrafiken då resenärer kan komma för nära varandra. En 
sådan situation är av- och påstigning vid större knutpunkter. Även vid störningar i 
tågtrafiken kan trängsel uppstå då de behöver sätta in ersättningsbussar eftersom 
bussarna inte har samma kapacitet som tågen. 

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 
föregående vecka?
Beläggningsgraden är inte möjlig att följa upp för hela kollektivtrafiken. 
Östgötatrafiken hade under vecka 13 ungefär samma antal trängselrapporter som vecka 
12, det vill säga endast enstaka rapporter under rusningstrafik. Rapporterna avser 
stadstrafiken i Linköping och Norrköping. Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens 
egen bedömning att avgången är fullsatt. Statistiken från passagerarräkningssystem och  
biljettsystem visar på ett fortsatt lågt resande i trafiken under föregående vecka. Ett ökat 
resande förväntas från den 12/4 när gymnasieeleverna återgår till undervisning på 
skolorna.
Vidtagna åtgärder
Östgötatrafiken fortsätter sitt systematiska uppföljningsarbete, där de följer upp 
trängselrapporter och statistik för att skapa en bild av eventuell trängsel ombord.

Östgötatrafiken fortsätter att aktivt kommunicera till kunder utifrån råd och 
rekommendationer. Det är fortsatt fokus på att i egna kanaler informera resenärer om 
rekommendationerna kring munskydd.

Behov av åtgärder
Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.

Övrigt
Resor för vaccination för personer som har färdtjänst bokas och utförs löpande. I snitt 
genomfördes 93 vaccinationsresor per dag vecka 13 (94 resor/dag v 12). Den här veckan 
förväntas en kraftig ökning av vaccinationsresorna, då länets vaccinationsdoser ska 
dubbleras och åldersgruppen 70+ nu får möjlighet att låta vaccinera sig. Extra fordon sätts 
in i trafiken för att klara en ökning av antalet resor.

Östgötatrafikens trafikföretag rapporterar en normal nivå avseende sjukskrivningar. 



Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 38 
verksamheter, varav 26 på plats och 12 på distans. Totalt 643 verksamheter, 
varav 515 på plats och 128 på distans.
Tillsyn har sedan i januari genomförts i länets samtliga kommuner.

Generella iakttagelser:

Länsstyrelsen har fått observationer från allmänheten rörande trängsel i 
banklokaler, vid serveringsvagnar, restauranger och handelsplatser.

Länsstyrelsen får signaler om flera större sportevent som främst planeras att 
genomföras utomhus med många professionella deltagare, men genomförs 
utan publik och inte på allmänna platser. Det gör att det därigenom inte 
regleras inom gällande förordningar. Eventen sker i huvudsak utomhus, men 
samlar många människor. Förtäring planeras ske i tält, boende i campingform o 
dyl.

Länsstyrelsen får också ökade signaler från verksamhetsutövare om både 
ifrågasättande av och stor trötthet vad gäller att följa restriktioner hos den 
breda allmänheten.

Mindre serviceinrättningar behöver uppmärksammas på och informeras om 
rådande rekommendationer.

Vidtagna åtgärder: 

Länsstyrelsen har arbetat proaktivt med tillsyn av verksamheter som förväntas 
få ett ökat antal besökare under våren. 

Länsstyrelsen har lyft individens ansvar i veckans pressmeddelande. Vidare har  
Länsstyrelsen lanserat en kampanj för att lyfta det individuella ansvaret för att 
få allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna. 

Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 14 fokuserats på;

1.Verksamheter som förväntas öka med bättre väder, så som golfbanor, 
gokartanläggningar, friluftsbutiker, cykelhandlare, motorcykelbutiker, båtbutiker och 
biltillbehörsbutiker.

2.Återbesök på gym, matbutiker och andra verksamheter under eftermiddagar, 
kvällar och andra tidpunkter då trängsel kan antas förekomma.

3.Säsongsöppna verksamheter så som golfbanor, campingar med tillhörande butiker 
och anläggningar, gokartanläggningar, etc.

4.Påbörja tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

5.Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder så som 
spaanläggningar, frisörsalonger, skönhetssalonger, körskolor, etc.

Länsstyrelsens bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger god effekt, 
men uppdraget förändras efterhand och behovet på längre sikt är svårbedömt.

Inga förelägganden eller viten har rapporteras. 

Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att 
en övervägande majoritet av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad. 

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
De flesta verksamhetsutövare har vidtagit åtgärder för att leva upp till covid-19-lagen, 
men restriktioner ifrågasätts brett.

Behov av åtgärder:

Det finns ett fortsatt behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande 
restriktioner t.ex. när det kommer till att besöka butiker på egen hand samt att följa 
rekommendationer om avstånd på gym. 

Tillsyn enligt covid-19, vecka 15 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).

Samlad regional lägesbild vecka 15 
Uppgifter inhämtade vecka 14


